AJ MY SME
TU DOMA
(Marcel Pázman a Medzinárodná organizácia
pre migráciu / Slovensko / 2013 / 22 min. /
slovenský jazyk)

Slovenský dokument o živote cudzincov na Slovensku zobrazujúci osobné
príbehy palestínskeho lekára, kvetinárky z Ukrajiny a podnikateľa z Vietnamu
a o tom ako ich vidia Slováci.

Cieľová skupina: 14+
Čas: 45 min (z toho film 22 min.)
Pomôcky: počítač, dataprojektor, reproduktory, flipchartová alebo obyčajná tabuľa, fixky, papier alebo zošit
Ciele:
• spoznať dôvody a motiváciu, ktoré vedú ľudí k migrácii;
•

diskutovať so žiakmi, ako môže spoločnosť a jednotlivec prispieť k integrácii cudzincov do spoločnosti.

Postup:
Úvod: (5 min)
1.

2.

3.

Na úvod hodiny povedzte žiakom a žiačkam, že budete pracovať s krátkym dokumentárnym filmom o živote cudzincov na Slovensku.
Spýtajte sa ich, či poznajú nejakého cudzinca alebo
cudzinku, ktorý/á žije v ich okolí? Ak áno, odkiaľ je
a čomu sa venuje. Prípadne či poznajú nejakú verejne
známu osobu – cudzinca alebo cudzinku.
Vyzvite ich, aby odhadli a zapísali si počet cudzincov žijúcich na Slovensku a odkiaľ väčšina z nich pochádza.
K týmto údajom sa vrátite po filme.

Premietanie filmu: (22 min)

Diskusia k filmu: (15 min)
•

Ako na vás film zapôsobil? Aký pocit vo vás film zanechal?

•

Čo vás vo filme prekvapilo?

•

Dozvedeli ste sa z filmu nové informácie, ktoré ste
predtým nevedeli? Ak áno, ktoré to boli?

Spýtajte sa na ich tipy, ktoré si zapísali pred filmom – k počtu
cudzincov na Slovensku a odkiaľ väčšina pochádza. Porovnajte ich s realitou.1
Pokračujte v diskusii:
•

Akým problémom museli hlavní protagonisti po príchode na Slovensko čeliť? S akými problémami sa podľa vás
stretávajú cudzinci na Slovensku vo všeobecnosti?

•

Aký postoj na základe filmu majú Slováci k cudzincom?

•

Aké sú najčastejšie stereotypné názory v našej spoločnosti o cudzincoch?

•

V čom môžu byť cudzinci prínosom pre našu spoločnosť? Ako ju môžu obohatiť?2

•

Čo môžeme urobiť, aby sme pomohli cudzincom, aby
sa tu cítili „ako doma“?

Ďalšie doplňujúce aktivity k filmu nájdete v príručke vydanej Medzinárodnou organizáciou pre migráciu (IOM) dostupnej na bit.ly/sme-tu-doma, z ktorej boli adaptované aj
otázky na diskusiu.

Poznámky
1

Údaje vo filme sú z roku 2012, podľa štatistického úradu SR v roku 2015 žilo na Slovensku 84 787 cudzincov, ich podiel na celkovej populácii Slovenska predstavuje 1,56 %. Viac ako polovicu (58,4 %) tvoria občania krajín Európskej únie. Zdroj: Štatistický úrad SR – Stav obyvateľstva v SR)

2

Pomôžte si aktivitou Dotazník: Mýty alebo pravda zo strany 71 – 74 z publikácie PDCS Výchova k tolerancii hrou
(dostupné na internete: http://pdcs.sk/sk/publikacie/vychova-k-tolerancii-hrou.html).

Aj my sme tu doma

OZ Človek v ohrození

